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Este trabalho é um relato de experiência sobre o ciclo de encontros organizado no primeiro semestre de 2015. 

OBJETIVOS: A ação teve como objetivos estudar, ler, discutir e problematizar tópicos em Saúde Global, tendo como 

ponto de partida a análise elaborada por movimentos sociais na publicação “Global Health Watch 4 – An Alternative 

World Health Report”. METODOLOGIA: As atividades foram desenvolvidas através da leitura e discussão de textos 

selecionados do livro base: material fruto de uma iniciativa colaborativa de seis organizações da sociedade civil e que 

envolve ativistas e acadêmicos de todo o mundo e projetado para questionar as políticas atuais de saúde e propor 

alternativas, através de análises críticas dos principais temas de saúde da atualidade. As atividades foram coordenadas 

por duas professoras da UFRGS, uma do curso de Fonoaudiologia e uma do bacharelado em Saúde Coletiva, e uma 

professora da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Também colaboraram na realização da ação duas 

estudantes de graduação - uma do bacharelado em Saúde Coletiva da UFRGS e uma acadêmica de Medicina da 

Universidade de Bolonha/Itália em intercâmbio na Faculdade de Medicina da UFRGS. A ideia inicial da ação foi 

concebida pelas duas acadêmicas. Os tópicos foram pré-selecionados pelas ministrantes e reavaliados no primeiro 

encontro através das colaborações dos participantes da ação. RESULTADOS: Após o ciclo de encontros, acredita-se 

que seus participantes são capazes de compreender melhor as dinâmicas de saúde global, contextualizar os tópicos 

estudados em relação às realidades locais, reconhecer e interagir com espaços promotores de saúde na comunidade. 

As discussões realizadas contaram com a colaboração da grande maioria dos participantes presentes, que apresentaram 

suas realidades de vida e de trabalho através dos tópicos propostos, processo que evidenciou as inter-relações entre 

fenômenos locais e globais e seu caráter indissociável e possibilitou, ainda, um ambiente de troca de experiências e 

aprendizados. 
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